Informace komise ploché dráhy AČR 6/2022
Dne 23. 6. 2022 proběhla Elektronická konference Komise ploché dráhy AČR a následně byly během
několika dnů upraveny některé termíny
Předmět:

Problematika neúčasti jezdců v soutěžích a neuskutečněné závody
Změna v termínovém kalendáři AČR

Účastníci: Petr Moravec, Pavel Ondrašík, Zdeněk Felix, Karel Kadlec, Věroslav Kollert a Antonín Vilde
projednali následující:
MČR juniorů
Jedná se o závody MČR a v seriálu se uděluje titul mistra republiky. Soutěž byla zahájena, první závod v
Pardubicích se uskutečnil s jedenácti jezdci, pět jezdců startovalo z kategorie 250 ccm. O druhý závod v Plzni
projevilo zájem sedm jezdců. Vzhledem k tomu Komise závod po konzultaci s pořadatelem odložila.
Vzhledem k udělení titulu nelze změnit systém.
Návrh řešení: Každý pořadatel má právo na plnohodnotnou startovní listinu. Pokud se nepodaří zajistit do
startovní listiny alespoň deset jezdců, s tím, že zbývající jezdci by byli nahrazeni jezdci z kategorie do 250
ccm a na startu by nebylo minimálně čtrnáct jezdců, může být závod zrušen a to i bez náhrady. Každý
pořadatel má právo na jeden náhradní termín, který si určí po dohodě s Komisí PD. Připomínám citaci z
Ročenky: "Mistr republiky v jednotlivých disciplínách bude vyhlášen i při odjetí jediného závodu soutěže.
Pokud se některý ze závodů seriálu neuskuteční ani v náhradním termínu nebude na jeho výsledek brán zřetel
a budou započteny pouze odjeté závody."
Přebor České republiky
Jedná se o soutěž pro nejširší plochodrážní základnu. V minulosti bylo upuštěno od stanovení systému podle
počtu přihlášených jezdců. V poslední době se závody uskutečnily vždy v systému pro 16 jezdců. V současné
době se potýkáme s nedostatkem jezdců, který bude muset zřejmě modifikovat současný systém. Tento
problém bude diskutován na konci sezóny s celou plochodrážní základnou. Vzhledem k tomu, že se
neuskutečnil závod v Pardubicích a závod v Chabařovicích se uskutečnil v jiném systému, byl po diskusi
předložen níže uvedený návrh k řešení dané situace, který komise schválila:
Přebor je dlouhodobá soutěž, ze které není vyhlášen mistr České republiky. Tato soutěž je ekonomicky
podporována Komisí PD AČR.
1) Do soutěže bude započítán každý uskutečněný závod. Jezdcům budou započítány body s pěti jízd. Pokud
se neuskuteční závod pro 16 jezdců, absolvují jezdci vždy nejméně čtyři jízdy základního rozpisu,
semifinálovou a finálovou jízdu. Do celkové klasifikace budou započítány body s pěti jízd. Body z finálových
jízd nebudou započítávány.
2) Vzhledem ke změně systému v průběhu soutěže nebude na konci soutěže všem jezdcům započítán jeden
nejhorší výsledek (za ten je počítána i neúčast v závodě).
3) Stanovení průběžné klasifikace pro účast v MČR v Plzni bude provedena k 27. 8. i s použitím tohoto
kritéria.
4) Jezdcům budou uhrazeny všechny získané body v soutěži v souladu NSŘ, tedy i ze závodů které jim
nebyly započítány do celkové klasifikace.
Dále byla projednána účast týmu v soutěži DMPJ, skončili jsme ve své skupině na 5. místě.
S manažerem Zdeňkem Schneiderwindem byla projednána nominace na nejbližší závody FIM a FIME
ME 250 ccc: Adam Bednář, Vojtěch Šachl, Jan Hlačina
ME dvojic Nagyhalasz: Václav Milík, Jan Kvěch, Eduard Krčmář
Evropský Pohár dvojic v kategorii do 250 ccm: Adam Bednář, Vojtěch Šachl, v Pardubicích + Jan Hlačina
Evropský pohár dvojic do 19 let: Matouš Kameník, Bruno Belán
ME do 19 let: Žarnovica: Matouš Kameník, Bruno Belan
Plzeň: Jaroslav Vaníček, Jan Jeníček

Termínové úpravy:
Extraliga družstev v původním termínu 11. 8. 2022 se neuskuteční vzhledem k odjezdu jezdců U21 na
finále SGP2 v Cardiffu. Náhradní termín, navržený na 21. 9. musí být potvrzen účastníky soutěže.

Přebor České republiky v původním termínu 8. 6. 2022 se v Pardubicích neuskutečnil vzhledem
k nenaplnění startovní listiny. Náhradní termín zatím nebyl navržen a vzhledem k technickým
možnostem pardubického pořadatele je navrženo jeho zrušení.
Přebor České republiky v původním termínu 25. 6. 2022 se ve Slaném neuskutečnil vzhledem
k nenaplnění startovní listiny. Náhradní termín byl navržen na 27. 8. 2022.
Závod 1. ligy plánovaný na 17. 9. 2022 ve Svitavách se neuskuteční. AK Svitavy ukončil pořadatelské
aktivity v roce 2022. Závod uspořádá AMK ZP Pardubice v jiném termínu. V původním termínu však
je závod neuskutečnitelný vzhledem k termínu plochodrážního víkendu s ME a Zlatou přilbou.
AMK Zlatá přilba Pardubice navrhne termín 22. 10. 2022, který musí být potvrzen účastníky soutěže.
Závod by se uskutečnil místo volného závodu, plánovaného na 15. 10.
Mistrovství České republiky juniorů v původním termínu 15. 6. 2022 se v Plzni neuskutečnil vzhledem
k nenaplnění startovní listiny. Náhradní termín navržený pořadatelem 4. 8. 2022.
Závod Mistrovství České republiky juniorů se v Žarnovici neuskuteční. Při současných problémech
s naplněním startovní listiny nemůže pořadatel soutěže zaručit naplnění startovní listiny. Na základě této
skutečnosti se domluvil s pořadatelem závodu, že závod se neuskuteční, protože nemá zájem pořadateli
z jiné národní federace způsobit problémy s neuskutečněným závodem.
Za správnost:
Petr Moravec
Předseda komise PD AČR

